
Zarządzenie Nr 22/2013 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 25 lutego 2013 roku 
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

w 2013 roku – tenis stołowy 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze 

zmianami) oraz §11 Wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na lata 2012 - 2016 zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 

– tenis stołowy w następującym składzie: 

1) Ewa Kwasiborska – Przewodnicząca Komisji 

2) Renata Sielska  – członek Komisji  

3) Ilona Chojecka  -  członek Komisji. 

2. Do  zadań  Komisji  należy  analiza  i  ocena  ofert  na  realizację  zadania  publicznego, 

określonego w pkt 1, pod kątem wypełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz 

przedstawienie Burmistrzowi Karczewa najkorzystniejszej oferty. 

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej ustala się na dzień 28 lutego 2013r., godz. 8.15, w 

Urzędzie Miejskim w Karczewie. 

 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Burmistrz Karczewa 

  inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 


